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Agendapunt:

Wijziging rechtspositieregeling voor titel I en titel II

De gemeenteraad,
Aanleiding
De rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel dient aangepast te
worden.
Regelgeving
•
•

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Het besluit van de gemeenteraad van 11 mei 2020 over de rechtspositieregeling
voor het personeel.

Feiten, context en argumentatie
De nieuwe organisatiestructuur, die in de vergadering van 14 december is goedgekeurd,
is een vertrekpunt geweest. Hier volgen verdere acties uit.
De aanpassing van de rechtspositieregeling is een van deze acties. Dit zal in verschillende
delen gebeuren zodat elk stuk grondig onder de loep zal worden genomen.
De aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op:
• Een verdere afstemming tussen de rechtspositieregeling van het OCMW en de
gemeente;
• Het vereenvoudigen en meer op maat maken van het gezochte profiel bij een
selectieprocedure;
• Inzetten op kansen binnen het eigen personeel;
• Het tekstueel vereenvoudigen van dit document;
• Het vereenvoudigen van procedures.
Naar de toekomst toe zullen er aanpassingen nodig blijven.
Hierbij het voorstel tot aanpassingen aan titel I Toepassingsgebied en algemene
bepalingen en titel II De loopbaan.
Titel III tot en met XI blijven behouden.
Adviezen
Het protocol van akkoord van het bijzonder onderhandelingscomité van vrijdag 8 januari
2021.
Financieel
Geen financiële impact.

Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. De wijzigingen aan de rechtspositieregeling aan titel I en II, zoals voorgelegd
in bijlage, worden goedgekeurd.
Aldus gedaan in zitting datum als boven.
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